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Kanada si pripomína 40. výročie augustovej invázie
40. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa dňa 21.
augusta 1968 si v Kanade pripomenuli účastníci diskusie usporiadanej
českým generálnym konzulátom v Toronte, na ktorej sa zúčastnil Joe
Schlesinger, spravodajca CBC, ktorý sa venoval augustovým udalostiam,
spisovateľ Josef Škvorecký, Josef Čermák, bývalý predseda Českého
a slovenského združenia v Kanade, Paul Wilson, kanadský prekladateľ diel
Václava Havla a kanadský diplomat Peter Bakewell. Okrem toho
University of Ottawa pripravuje na 9. – 10. októbra 2008 tematickú
konferenciu venovanú Pražskej jari a augustovej invázii, na ktorej sa
zúčastnia českí, slovenskí, rumunskí a poľskí odborníci. Kanadský minister
zahraničných vecí David Emerson v súvislosti so 40. výročím augustových
udalostí pripomenul, že: „všetci Kanaďania uvítali vývoj v neskorších
rokoch, ktorý Čechom a Slovákom priniesol nezávislosť a demokratické
slobody, ktoré hľadali už v roku 1968.“ Minister zároveň zdôraznil, že
„všetky národy si musia uvedomiť, že použitím sily a zahraničnej okupácie
nie je možné zvíťaziť nad vrodenou túžbou ľudí po slobode a demokracii.“
www.international.gc.ca

KANADA ON-LINE
E-vláda
Projekt nazvaný Kanadská vláda on-line bol spustený v roku 1999
s cieľom „urobiť z Kanady krajinu, v ktorej je vláda čo najviac prepojená
s občanmi“. Vďaka tejto iniciatíve sa vláde podarilo ponúknuť
Kanaďanom také internetové služby, ktoré jej päťkrát za sebou priniesli
najlepšie ohodnotenie e-vlád na svete v rokoch 2001-2005, kedy firma
Accenture porovnávala 22 rôznych krajín. Odvtedy sa ale vďaka vývoju
internetu a sociálnym sieťam čisto „čitateľský obsah“ internetových
stránok rýchlo mení na interaktívny komunikačný priestor. Na jar tohto
roku prišla kanadská federálna vláda s rozhodnutím inovovať stránky
všetkých svojich ministerstiev a agentúr tak, aby boli interaktívnejšie.
Súčasťou týchto stránok sú aj sociálne siete, ktoré umožnia vláde
komunikáciu formou verejných fór, blogov a chatov s oveľa širšou
skupinou obyvateľov. Tieto nové internetové trendy nie sú úplne bez rizika
a budú vyžadovať ďaleko vyšší stupeň zabezpečenia.
www.gc.ca

Prelomiť samotu: verejný blog generálnej guvernérky
Počas 4. svetového kongresu mládeže konaného 13. augusta v meste
Québec hostila generálna guvernérka Michaëlle Jean stretnutie nazvané
Multimediálny dialóg s mládežou na tému
demokracie a občianskej zodpovednosti.
Multimediálny dialóg medzi rôznymi
generáciami ale aj úradom generálnej
guvernérky a kanadskými občanmi patrí
medzi kľúčové poslania úradujúcej
guvernérky a jej manžela Daniela Lafonda. S
týmto cieľom spustila jej kancelária v roku 2006 blog, na ktorom môžu
návštevníci nájsť videá, záznamy z konferencií, štátnych návštev a ďalších
oficiálnych udalostí, na ktorých sa guvernérsky pár zúčastnil. Blog, ktorý
má podtitul „Prelomiť samotu“, je veľmi atraktívnym a živým verejným
fórom, kde môžu Kanaďania otvorene a bez sprostredkovania vyjadrovať
svoje postoje a názory na pôsobenie najvyššej predstaviteľky štátu.
www.citizenvoices.gg.ca

Kanaďania na internete
Podľa najnovších údajov zverejnených Kanadským štatistickým úradom
za rok 2007 používajú Kanaďania internet oveľa rôznorodejšie ako v roku
2005. Prinášame niektoré z najzaujímavejších zistení: 73 % Kanaďanov
(starších 16 rokov) sa pripájalo na internet zo súkromných dôvodov. 94 %
užívateľov internetu ho používa z domova, 41 % z práce. 88 % z nich
k tomu používa vysokorýchlostné pripojenie. Väčšina užívateľov sa

pripája na internet kvôli e-mailu (92 %), zábave, cestovaniu (viac ako 60
%), elektronickému bankovníctvu (63 %) alebo nakupovaniu (45 %).
Informácie o vláde na internete hľadá 51 % respondentov. Počet ľudí, ktorí
hrajú na internete hry, zostáva od roku 2005 na stabilnej úrovni 39 %,
naopak sa zvyšuje počet užívateľov aktívne prispievajúcich na internet
formou blogov, diskusných skupín, fotografií, atď. (20 %). Najviac
„pripojené“ provincie sú Britská Kolumbia (78 %), Alberta a Ontário (77 a
76 %). Zo sociálnych sietí (pozn. ide o siete vzájomne prepojených
užívateľov) používajú Kanaďania najviac Facebook, kým v Európe je táto
sieť v obľube až za Bebo a My Space. Posledná spomínaná víťazí naopak
v USA. Zo 65 miliónov užívateľov Facebooku je celých 7 miliónov
www.statcan.ca
Kanaďanov.

Kanadská pošta a Second Life
Na jeseň roku 2007 otvorila Kanadská pošta virtuálne obchodné
mesto Maple Grove (Javorový háj) v paralelnom virtuálnom svete
nazvanom Second Life. Avatarov, teda ľudí
obývajúcich tento svet vytvorený americkou
spoločnosťou Linden Lab v roku 2002, rýchlo
pribúda a ich počet prekročil na konci roku 2007
10 miliónov. Second Life má svoju vlastnú ekonomiku aj peniaze,
môžete tu nakupovať, študovať, navštevovať kurzy organizované
univerzitami, chodiť na koncerty, alebo si postaviť dom. Javorový
háj Kanadskej pošty ponúka virtuálnym obyvateľom obchody,
značky a miesta na stretnutia, ktoré sú u Kanaďanov obľúbené. Ako
je možné využívať „druhý život“ napríklad v diplomacii, predviedlo
Veľvyslanectvo Švédska vo Washingtone. V roku 2007 tam totiž
otvorilo virtuálnu budovu.
www.secondlife.com

O Kanade: užitočné zdroje
Na kanadských internetových stránkach je dnes k dispozícii
nepreberné množstvo zaujímavých a veľmi dobre spracovaných
zdrojov, z ktorých je možné čerpať informácie o kanadskej histórii,
politickom systéme, geografii, spoločnosti aj kultúre. Základnou a
prehľadnou bránou do sveta týchto informácií je stránka vlády
www.canada.gc.ca, kde sú v sekcii O Kanade (About Canada/ Au
sujet du Canada) tematicky roztriedené ďalšie odkazy. Všetky
stránky sú v obidvoch oficiálnych jazykoch – vo francúzštine aj v
angličtine. Ak nemáte čas si túto stránku dôkladne preštudovať,
pripravili sme pre vás stručný prehľad tém, na ktoré sa najčastejšie
pýtate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chystáte sa do Kanady ako turisti? Naplánujte si svoju cestu
pomocou www.canada.travel.
Chcete sa dozvedieť niečo o národných parkoch a kanadských
pamiatkach? Viac na www.pc.gc.ca.
Baví vás história? Nielen pre učiteľov môžu byť zaujímavé
stránky www.histori.ca.
Portál informácií o pôvodných obyvateľoch Kanady nájdete na
www.aboriginalcanada.gc.ca.
Zaujímate sa o geografiu Kanady? Informácie o podnebí a mapy
sú na www.atlas.gc.ca.
Všeobecné informácie o ekonomike a jej aktuálnom stave sú na
www.canadianeconomy.gc.ca.
O kanadskom politickom systéme sa stručne dočítate na
www.parl.gc.ca/information/library/idb/forsey/toc-e.asp.
Chcete vedieť viac o umení, tradíciách a mýtoch? Nasledujúca
stránka okrem týchto informácií obsahuje aj rozsiahle historické
zdroje: www.civilization.ca.
Ak potrebujete naštudovať všetko čo najrýchlejšie a v najstručnejšej
forme na jediných stránkach, je pre vás ideálna tzv. kanadská ekniha (Canada e-Book) na www43.statcan.ca/r000_e.htm

